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První start v dorostenecké kate-
gorii a první vítězství. To je čerstvá 
vizitka vícebojaře Spartaku Třebíč 
Adama Havlíčka. Svěřenec Jiřího 
Klinera vstoupil do vyšší věkové 
kategorie prvenstvím při mistrovství 
Moravy a Slezska ve Vítkovicích, kde 
ziskem 4408 bodů za sebou s pře-
hledem nechal druhého Čumpelíka 
z Moravské Slavie (4378) i třetího 
Rabu z Pardubic (4291). 

V průběhu soutěže si Adam zlep-
šil nejlepší osobní výkony v běhu na 
60 m (7,69), 1 000 m (2:51,78), 60 
m překážek (9,09) a ve vrhu kou-
lí (12,26). Mírně za nimi zůstal ve 
skoku do dálky (607), do výšky 
(180) a o tyči (330). Paradoxně prá-

vě ve skocích svým soupeřům nejvíc 
unikal, když byl mezi výškaři první, 
v dálce druhý a v tyči třetí. 

Druhý skončil i v kouli, třetí na 
šedesátce a čtvrtý na překážkách 
i v závěrečném kilometru, kdy už 
bylo o jeho vítězství rozhodnuto. 
Trenér Kliner však téměř ve všech 
disciplínách viděl rezervy. Ocenil 
naopak osmou příčku žákyně Deni-
sy Zahrádkové, která si vytvoři-
la osobní rekordy v běhu na 800 m 
(2:37,58), ve skoku dalekém (474) a 
ve vrhu koulí (8,65). O setinu za ním 
zaostala na 60 m překážek (9,47) a o 
4 cm ve skoku vysokém (138). Pod-
le trenéra si tím řekla o účast na mis-
trovství republiky.  Milan Zeibert

Vyhlašování výsledků 50. ročníku 
ankety Sportovec Třebíče v klubu 
Hájek mělo při omluvené neúčas-
ti vítězného taekwondisty Vojtěcha 
Fialy jasného hrdinu. Byl jím hoke-
jový mistr světa a dlouholetý čes-
koslovenský reprezentant Oldřich 
Válek, který v jubilejním ročníku 
vstoupil do Síně slávy třebíčského 
sportu. 

Borec, jehož téměř celá kariéra 
je spjata s Duklou Jihlava, v Tře-
bíči začínal, a jak vyplynulo z jeho 
závěrečné řeči, nedá na ni dopustit. 
Půdu k vlastní vzpomínce mu při-
pravil přečtený medailonek připra-
vený sportovním historikem Pavlem 
Navrkalem, který kromě Válkových 
mladických eskapád zdůraznil, že 
hokejistu z něj udělal trenér Stani-
slav Dostál. 

Podobný medailonek sepsal Pavel 
Navrkal i pro Luboše Kokeše a Ště-
pána Oberreitera, oceněné za celo-
životní práci v tělovýchově. Obe-
reiter pak sám připomněl, že jeho 
trenéry v mládežnických letech byli 
Jaroslav Navrátil a Václav Bartoš, a 
upřesnil, co všechno zvládl během 

svého vysokoškolského bratislav-
ského působení: společně se Zdeň-
kem Rausem pomohli Slovanu Bra-
tislava k zisku Spenglerova poháru, 
který se každoročně hrává v Davo-
su a je (s trochou nadsázky) evrop-
ským Stanley Cupem. 

Trochu ve stínu někdejších hvězd 
zůstaly ty současné, když místo 
mistru světa Vojtěchu Fialovi gratu-
lovali zástupci města starosta Pavel 
Pacal, místostarosta Miloš Hrůza, 
radní Martina Bártová a Jan Burda 
společně s předsedou spolupořáda-
jící České unie sportu Karlem Cou-
falem alespoň vítězi čtenářské části 
ankety hokejistovi Lukáši Nedvíd-
kovi a mistru Evropy v létání na 
motorových rogallech Ladislavu 
Teplému, který obdržel zvláštní 
cenu. 

Vítězové ostatních kategorií se 
zodpovědně dostavili, přičemž tře-
ba pro atlety Spartaku zastoupené 
vedoucím družstva Jiřím Klinerem 
a jeho nejplatnějším členem Tomá-
šem Vilímkem to bylo už jedenácté 
prvenství mezi kolektivy dospělých. 
Atleti také společně s hokejisty zví-

Sportovec Třebíče chyběl, atleti vyhráli

Adam Havlíček mistrem 
Moravy a Slezska v sedmiboji

Ženy: Atletickou královnou je Veronika Janíčko-
vá, rekord v maratonu patří Denise Lesslové 

100 m Veronika Janíčková (1998) 12,50 OR   
200 m Veronika Janíčková (1998) 25,36 
400 m Kristýna Všetečková (2002) 58,48 
800 m Kristýna Všetečková (2002) 2:23,86 
1500 m Marie Fučíková (2004) 5:21,45
3000 m Jana Komárková Vrbová (1984) 12:10,7
Půlmaraton Denisa Lesslová (1987) 1:43:19  
Maraton Denisa Lesslová (1987) 3:54:09 OR 
100 m př. Veronika Janíčková (1998) 13,79 OR 

+ KR 
400 m př. Renata Procházková (1999) 67,69
Výška Andrea Bartoňková (2002) 160 
Dálka Pavla Kosielská (2003) 541
Tyč Pavlína Konečná (2004) 185
Trojskok Andrea Bartoňková (2002) 10,39  
Koule Nela Netoličková (2000) 10,37
Disk Nela Netoličková (2000) 29,34
Kladivo Nela Netoličková (2000) 37,91  
Oštěp Gabriela Vlasáková (2001) 28,24 

4 x 100 m Bartoňková - Kosielská - Kühwegová - 
Všetečková 49,90

4 x 400 m Štorková - Tomková - Jonášová - 
Kühwegová 4:22,21

Nejlepší třebíčská atletka posledních let, sprin-
terka a překážkářka Veronika Janíčková, měla opět 
úspěšnou sezonu. V tabulkách je zapsána třikrát, při-
čemž na stovce je to spojeno s okresním rekordem, 
když o setinu překonala dosavadní rekord, který 
„spoludržely“ Petra Tomanová a Lucie Sichertová, 
na dvoustovce se posunula na čtvrtou příčku histo-
rických tabulek a na stovce překážek zlepšila vlastní 
rekord krajský. 

Tří prvenství dosáhly také Kristýna Všetečková, 
která si zlepšila své postavení v dlouhodobých tabul-
kách na čtvrtce (4. příčka) i na osmistovce (10. příč-
ka) a navíc byla finišmankou nejrychlejší sprinterské 
štafety, Nela Netoličková, která byla nejlepší v kou-
li, disku a kladivu, přičemž v poslední disciplíně se 
posunula na třetí příčku dlouhodobých tabulek, a 
Andrea Bartoňková, která je v historické desítce 8. - 

9. ve výšce (spolu s Renatou Procházkovou), devátá 
v trojskoku a běžela rovněž ve štafetě 4 x 100 m. 

Dvou zápisů dosáhla Denisa Lesslová, nejlepší na 
obou nejdelších tratích, přičemž jejích 3:54:09 hod 
z Volkswagen Maratonu je nejrychlejším naším žen-
ským maratonem všech dob. Po jednom zápisu mají 
běžkyně Marie Fučíková a Jana Komárková Vrbová 
(sedmá v historických tabulkách na 3000 m), překáž-
kářka Renata Procházková, dálkařka Pavla Kosielská, 
tyčkařka Pavlína Konečná a oštěpařka Gabriela Vla-
sáková. 

Kromě premiantek je třeba upozornit na další kva-
litní výkony: na 100 m se Kosielská časem 12,75 s 
prosadila na 7. příčku dlouhodobých tabulek, na 
dvoustovce je Všetečková časem 25,96 s šestá a na 
čtvrtce Aneta Kühwegová za výkon 59,85 s osmá. 
Zbývá doplnit klubovou příslušnost: s výjimkou 
Komárkové Vrbové ze Sokola Studenec a Lesslové z 
Atletiku jsou všechny závodnice členkami Spartaku 
Třebíč. Milan Zeibert

Třebíčské atletické tabulky 2019

Posunutí termínu dodání projek-
tové dokumentace na revitalizaci 
zimního stadionu odsouhlasila rada 
města Třebíč. Starosta Pavel Pacal 
pozdržení odůvodnil tím, že na mis-
trovství světa v hokeji zazněl názor, 
že se musí do budoucna sjednotit 
rozměry hřišť zimních stadionů po 
celém světě. 

„Proto jsme vyčkávali a projektanti 
nemohli na projektu pracovat,“ vysvět-
lil Pacal. Nyní je možné ponechat 
stávající rozměr. „Představa předse-
dy hokejové federace Reného Fasela o 
sjednocení velikosti je nemožná. Přebu-
dovat plochy není jednoduché a nyní se 
jedná jen o plochy, kde se budou hrát 
mezinárodní utkání,“ naznačil Pacal. 

Netajil, že rekonstrukce začne teh-
dy, kdy město získá mimorozpočtové 
zdroje. Rekonstrukce si vyžádá zhru-
ba 240 milionů korun a to nemůže 
město financovat jen ze svého roz-
počtu.  -zt-

tězili v největším počtu kategorií: 
obojí zvítězili čtyřikrát, přičemž 
všechna hokejová prvenství byla 
dosažena díky hlasování čtená-
řů. O dva z hokejových úspěchů se 
zasloužil syn už zmíněného Oldři-
cha Válka Patrik: byl první mezi 
mládežníky a zároveň byl kapitá-
nem vyhodnoceného družstva juni-
orů. 

Výsledky jednotlivých katego-
rií: 

Jednotlivci dospělí dle komi-
se: 1. Vojtěch Fiala, TJ Třebíč, 
taekwondo, 2. Magda Dosbabová, 
Spartak Třebíč, biatlon, 3. Lukáš 
Hlouch, Nuclears Třebíč, baseball, 
dle čtenářů: Lukáš Nedvídek, HS 
Třebíč, hokej, B Ladislav Teplý, 
Západomoravský aeroklub Třebíč, 
ultralehké létání. 

Družstva dospělí dle komise: 
1. Spartak Třebíč, atletika, muži, 
2. Nuclears Třebíč, baseball, 3. HS 
Třebíč, hokej, dle čtenářů: HZS 
KV ÚO Třebíč, požární sport, muži. 

Jednotlivci mládež dle komi-
se: 1. Adam Havlíček, Spartak Tře-
bíč, atletika, 2. Nikola Procházková, 
Spartak Třebíč, triatlon, 3. Samuel 
Eliáš, Spartak Třebíč, atletika, dle 
čtenářů: Patrik Válek, HS Třebíč, 
hokej. 

Družstva mládež dle komise: 1. 
Spartak Třebíč, triatlon, 2. Nuclears 

Prodloužili 
smlouvu 

Rada města Třebíče rozhodla uza-
vřít smlouvu o spolupráci mezi měs-
tem Třebíč a Krajem Vysočina pro 
zajištění realizace projektu Moni-
toring cyklistů a pěších v rámci sítě 
cyklostezek v Kraji Vysočina. Sta-
rosta Pavel Pacal připomněl, že ten-
to projekt již funguje. Počet cyklistů 
a chodců se mapuje v Poušově a ve 
směru na Slavice nad zahrádkářskou 
kolonií. Smlouva se prodlužuje do 
roku 2023. Pacal naznačil, že údaje 
jsou pro město velice zajímavé.  -zt-

S rekonstrukcí 
stadionu musí 
pomoci dotace

Třebíč do 11 let, baseball, 3. Gym 
club Třebíč, gymnastika, dle čtená-
řů: HS Třebíč, hokej, junioři. Vete-
rán dle komise: Petr Mejzlík, Spar-
tak Třebíč, triatlon, dle čtenářů: 
Petr Veleba, Spartak Třebíč, atleti-
ka. 

Trenér dle komise: Jiří Března, 
Spartak Třebíč, triatlon, dle čtená-
řů: Jiří Kliner, Spartak Třebíč, atle-
tika. 

Trenérka dle komise i čtenářů: 
Eva Šalbabová, Gym Club Třebíč, 
gymnastika. 

Sportovní akce roku dle komi-
se: Halahoj třebíčský půlmaraton, 
dle čtenářů: HS Třebíč hrdinům = 
hold vojákům, hasičům a zdravotní-
kům. 

Poděkování za celoživotní práci 
v tělovýchově: Luboš Kokeš, fot-
bal, Štěpán Oberreiter, hokej. Síň 
slávy třebíčského sportu:  Oldřich 
Válek, hokej. Milan Zeibert


